
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ` 

 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Το προσωπικό κάθε κλινικής διακρίνεται σε διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό και ειδικό. 
 
Η σύνθεση του προσωπικού κάθε κλινικής είναι κατ` ελάχιστο όριο η ακόλουθη: 
 
 
Α. Διοικητικό 
 
Ένας  Διοικητικός Διευθυντής. 
 
Ανάλογο διοικητικό προσωπικό για κάλυψη των διοικητικών αναγκών με ευθύνη του Διοικητικού Διευθυντή. 
 
 

Β. Ιατρικό 
 
α) Ένας (1) ιατρός επιστημονικός Διευθυντής της κλινικής. 
 
β) Ένας (1) ειδικευμένος ιατρός επιστημονικός υπεύθυνος για κάθε τμήμα της οικείας ειδικότητας. 
 
γ) Ένας (1) ειδικευμένος ιατρός ανά είκοσι πέντε (25) κλίνες. Προκειμένου περί Ψυχιατρικών κλινικών άνω των σαρά-
ντα (40) κλινών, ένας ειδικευμένος ανά πενήντα (50) κλίνες. Προκειμένου περί Παιδοψυχιατρικών κλινικών ένας ειδι-
κευμένος ανά δέκα (10) κλίνες. 
 
δ) Ένας (1) ιατρός ανά δέκαπέντε (15) κλίνες. Προκειμένου περί Ψυχιατρικών κλινικών ένας ιατρός ανά είκοσι πέντε 
(25) κλίνες. 
 
ε) Προκειμένου περί Μαιευτικών - Γυναικολογικών κλινικών άνω των 100 κλινών ένας (1) παιδίατρος και ένας (1) καρ-
διολόγος επιπλέον. 
 
στ) Το ιατρικό προσωπικό υποχρεούται να παρευρίσκεται στην κλινική κατά το πρωινό ωράριο σύμφωνα με πρό-
γραμμα που εκδίδει κατά μήνα ο επιστημονικός Διευθυντής της κλινικής με το οποίο προβλέπεται: 
 
1στ. Επιστημονικός υπεύθυνος τμήματος επί  15 ώρες  κατά το  πρωινό ωράριο εβδομαδιαίως  και 5 ώρες  κατά το 
απογευματινό  ωράριο, εβδομαδιαίως .  
 
 
2στ. Ειδικευμένος ιατρός τουλάχιστον επί 20 ώρες εβδομαδιαίως. 
 
3στ. Λοιποί ιατροί τουλάχιστον επί 30 ώρες εβδομαδιαίως. 
 
4στ. Το ιατρικό προσωπικό υποχρεούται να παρευρίσκεται στην κλινική και σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. 
 
ζ) Δεν συμπεριλαμβάνεται στα ανωτέρω το Ιατρικό Προσωπικό των εργαστηρίων, ειδικών  Μονάδων, Μονάδων νο-
σηλείας - θεραπείας και εξωτερικών Ιατρείων. 
 
η) Η κλινική υποχρεούται να διαθέτει ένα (1) εφημερεύοντα ειδικευμένο ανά πενήντα (50) κλίνες ανά τομέα. 
 
 

Γ. Νοσηλευτικό Προσωπικό 
 
1. Ένας (1) νοσηλευτής –(τρια)  με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος,  ως Γενικός Προϊστάμενος. 
 
2. Ένας (1) νοσηλευτής –(τρια)  με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος,  ανά δέκα  (10) κλίνες. 
 
Εφόσον οι κλίνες  είναι περισσότερες από δέκα (10 ) και λιγότερες  από είκοσι  (20) απαιτείται πρόσληψη και δεύτε-
ρου νοσηλευτή – (τριας). 
 
Προκειμένου περί α)  Παιδιατρικών και Παιδοψυχιατρικών κλινικών, δύο  (2) νοσηλευτές –(τριες)  με Βεβαίωση (πρώ-
ην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος,   ανά είκοσι  (20) κλίνες, β)   Ψυχιατρικών κλινικών, ένας (1) νοσηλευτής –(τρια)  
με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος,  ανά είκοσι  (20) κλίνες. 
   
3. Ένας  (1) βοηθός  νοσηλευτή –(τρια)  με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος, ανά πέντε (5) κλίνες. 
 
4. Το ανωτέρω προσωπικό υπολογίζεται για 8ωρο απασχόληση επί πενθήμερο. Μείωση χρόνου απασχόλησης συ-
νεπάγεται ανάλογη αύξηση του προσωπικού. Για το νυχτερινό ωράριο εργασίας θα απασχολείται για τη νοσηλεία των 
ασθενών, το 15% του νοσηλευτικού προσωπικού υποχρεωτικά, από το οποίο ένας  (1) νοσηλευτής – (τρια) με Βε-
βαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος . Δεν συμπεριλαμβάνεται στο ανωτέρω προσωπικό, το νοσηλευτικό 
των εργαστηρίων, εξωτερικών ιατρείων και ειδικών μονάδων (π.χ. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Εντατική Θεραπεία 
κλπ). 



 
5. Προκειμένου περί Μαιευτικών - Γυναικολογικών κλινικών: 
 
α) Μία (1) Μαία με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος, ως Γενική Προϊσταμένη. 
 
β) Μία (1) Μαία με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος, ανά δέκα (10) κλίνες. 
 
γ) Ένας  (1) βοηθός  νοσηλευτή –(τρια)  με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος, ανά πέντε (5) κλίνες. 
 
6. Ένας  (1) μεταφορέας ασθενών για κλινικές μέχρι εξήντα (60) κλίνες. Για κλινικές πάνω από  εξήντα (60) κλίνες δυο 
(2) μεταφορείς ασθενών.  
 
Προκειμένου περί Ψυχιατρικών κλινικών, επιπροσθέτως: 
 
 Ένας (1) φύλακας ανά πενήντα (50) κλίνες  
 
 

Δ. Βοηθητικό Προσωπικό 
 
α)  Ένας (1) μάγειρας,  ή συνεργασία  με εταιρεία προμήθειας φαγητού (catering) σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρό-

ντος.  

 

 β) Ένας (1) βοηθός μάγειρα ανά τριάντα (30) κλίνες 

γ) Μία (1) τραπεζοκόμος ανά τριάντα κλίνες  (30) κλίνες 

δ)  Μία (1) καθαρίστρια ανά δώδεκα (12) κλίνες ή συνεργείο καθαριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος.  
 
 Προκειμένου περί   Παιδιατρικών κλινικών, μία (1) τραπεζοκόμος ανά είκοσι (20) κλίνες,  
 
Προκειμένου περί   Ψυχιατρικών κλινικών 
α) Ένας (1) μάγειρας (-ρισσα), ανά ογδόντα (80) κλίνες, για Κλινικές μέχρι και εκατόν εξήντα (160) κλινών. Τρείς (3) 

μάγειροι (-ρισσες) για Κλινικές άνω των εκατόν εξήντα (160) κλινών. 

β) Ένας (1) βοηθός μάγειρα (-ρισσα) για τις πρώτες σαράντα (40 ) κλίνες της Κλινικής. Για τις επιπλέον των σαράντα 

(40) κλίνες, ένας (1) βοηθός μάγειρα (-ρισσα) ανά εβδομήντα (70) κλίνες.  

γ) Ένας (1) λαντζέρης ανά εβδομήντα (70) κλίνες σε κλινικές που δεν υπάρχουν σύγχρονες εγκαταστάσεις 

(πλυντήρια).  

δ) Μία (1) καθαρίστρια ανά δέκα τέσσερις (14) κλίνες ή συνεργείο καθαριότητας σύμφωνα με το άρθρο 34 του 

παρόντος. 

ε) Μία (1) τραπεζοκόμος ανά  ψυχιατρική  Νοσηλευτική Μονάδα.    
 
 
Ε. Ειδικό Προσωπικό 
 
1. Προκειμένου περί Νευρολογικών κλινικών μέχρι 20 κλινών, ένας (1) φυσιοθεραπευτής κατά περίπτωση. 
 
Νευρολογικές κλινικές άνω των είκοσι (20) κλινών, ένας (1) φυσιοθεραπευτής με εξάωρο τουλάχιστον απασχόληση, 
ανά είκοσι πέντε (25) κλίνες. 
 
2. Προκειμένου περί Ψυχιατρικών κλινικών: α) Ένας (1) εργασιοθεραπευτής ή εν ελλείψει    φυσιοθεραπευτής  με 
4ωρη τουλάχιστον ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση,  ανά ογδόντα (80) κλίνες. 
 
β) Μία (1) κοινωνική λειτουργός ή επισκέπτρια υγείας με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης   
επαγγέλματος , με 6ωρη τουλάχιστον ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση  ανά ογδόντα (80) κλίνες.  
 
γ) Ένας (1) ψυχολόγος καλούμενος κατά περίπτωση, για κλινικές μέχρι ογδόντα (80) κλίνες. Σε κλινικές άνω των ο-
γδόντα  (80) κλινών, ένας (1) ψυχολόγος ανά  εκατόν πενήντα (150) κλίνες, με 6ωρη  
τουλάχιστον ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση. 
 
3. Προκειμένου περί Μαιευτικών - Γυναικολογικών κλινικών: 
 
α) Μία (1) γαλακτοκόμος τουλάχιστον ανά πενήντα (50) μαιευτικές κλίνες. 
 
β) Μία (1) κοινωνική λειτουργός με 6ωρο τουλάχιστον απασχόληση κατά τις πρωινές ώρες για κλινικές άνω των εκατό 
(100) κλινών. 
 
4. Προκειμένου περί Παιδοψυχιατρικών κλινικών: 
 
α) Μία (1) κοινωνική λειτουργός ανά δέκα (10) κλίνες. 
 
β) Ένας (1) ψυχολόγος ανά δέκα (10) κλίνες. 
 
γ) Ένας (1) ψυχοπαιδαγωγός ή εκπαιδευτικός (για πρωτοβάθμια εκπαίδευση) ανά δέκα (10) κλίνες. 
 
δ) Ένας (1) λογοθεραπευτής κατά περίπτωση. 



 
5. Προκειμένου περί Παιδιατρικών κλινικών άνω των πενήντα (50) κλινών: 
 
α) Ένας (1) επισκέπτης -τρια υγείας με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος  ή κοινωνική λειτουργός ανά 
πενήντα (50) κλίνες. 
 
β) Ένας (1) εργασιοθεραπευτής ΤΕΙ ανά πενήντα (50) κλίνες. 
 
γ) Ένας (1) φυσιοθεραπευτής ΤΕΙ ανά πενήντα (50) άτομα. 
 

6. Φαρμακοποιός:  
Για την λειτουργία των φαρμακείων των ιδιωτικών κλινικών απαιτείται η πρόσληψη φαρμακοποιού με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας. Για τη λειτουργία των χώρων αποθήκευσης φαρμάκων των ιδιωτικών κλινικών δυναμικότητας 
από τριάντα (30) μέχρι εξήντα (60) κλινών, καθώς και για τη διακίνηση των φαρμάκων και την εκτέλεση των συνταγών 
στις κλινικές αυτές, είναι υποχρεωτική η πρόσληψη και ο ορισμός υπεύθυνου φαρμακοποιού με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας. Για τη λειτουργία των χώρων αποθήκευσης φαρμάκων των ιδιωτικών κλινικών δυναμικότητας 
κάτω των τριάντα (30) κλινών, καθώς και για τη διακίνηση των φαρμάκων και την εκτέλεση των συνταγών σε αυτές, 
είναι υποχρεωτική η πρόσληψη βοηθού φαρμακοποιού, ο οποίος ορίζεται υπεύθυνος. Οι προσλαμβανόμενοι 
φαρμακοποιοί και βοηθοί φαρμακοποιών πρέπει να καλύπτουν όλη την διάρκεια λειτουργίας των φαρμακείων ή των 
χώρων αποθήκευσης φαρμάκων Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής της παρούσας διάταξης. 
 
7. Μία (1) διαιτολόγος σε κλινικές άνω των εβδομήντα (70) κλινών. Προκειμένου περί Ψυχιατρικών και Παιδοψυχια-
τρικών κλινικών, μία (1) διαιτολόγος. 
 
8. Ένας (1) τουλάχιστον συντηρητής κτιρίων. Ένας (1) τουλάχιστον συντηρητής μηχανημάτων. 
 
 
ΣΤ. Προσωπικό Ειδικών Μονάδων Νοσηλείας – Θεραπείας,  Εργαστηρίων και Εξωτερικών Ιατρείων. 
 
 

1. Συγκροτήματος Χειρουργείων: 
 
Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 
α) Ένας (1) αναισθησιολόγος ανά χειρουργική τράπεζα. 
 
β) Ένας (1)νοσηλευτής –τρια με  Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος,  ως Προϊστάμενος -νη του συ-
γκροτήματος των χειρουργείων. 
 
γ) Τρεις (3) νοσηλευτές -τριες  με  Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος, ανά χειρουργική τράπεζα, κατά 
το χρόνο λειτουργίας, με ειδική εκπαίδευση (εργαλειοδότριες κ.λ.π.). 
 
δ) Ένας (1) νοσηλευτής -τρια  με  Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος, νάρκωσης ανά χειρουργική τρά-
πεζα ή ένας (1) βοηθός αναισθησιολόγου ΤΕΙ ανά χειρουργική τράπεζα, ανά ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 
ε) Ένας (1) νοσηλευτής –τρια με  Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος,  ως Προϊσταμένη νάρκωσης. 
 
στ) Μία (1) καθαρίστρια ανά τέσσερα (4) χειρουργικά τραπέζια, ανά ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 
ζ) Δύο (2) χειριστές μηχανημάτων εξωσωματικής κυκλοφορίας ανά μηχάνημα ανά χειρουργείο καρδιαγγειακών επεμ-
βάσεων. 
 
 

2. Μονάδα Μαιευτικών Επεμβάσεων 
 
Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό. 
 
α) Μία (1) μαία με  Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος, ανά ωράριο εργασίας επί 24ώρου βάσεως,  ως 
προϊσταμένη. 
 
β) Μία (1) μαία με  Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος,  ανά δύο (2) θέσεις ωδίνων ανά ωράριο εργα-
σίας επί 24ώρου βάσεως. 
 
γ) Ένας (1) βοηθός νοσηλευτή –(τρια), με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος, ανά δύο (2) θέσεις, ανά 
ωράριο εργασίας,  επί 24ώρου βάσεως. 
 
δ) Ένας (1) μεταφορέας ασθενών ανά δέκα (10) θέσεις ωδίνων ανά ωράριο εργασίας επί 24ώρου  βάσεως. 
 
 

3. Σηπτικό Χειρουργείου Μαιευτικής 
 



 
α) Μία (1) μαία με  Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος,   ως προϊσταμένη. 
 
β) Δύο (2) νοσηλευτές -τριες με  Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος,  ανά χειρουργική τράπεζα ανά 
ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 
γ) Μία (1) βοηθός  νοσηλεύτρια –(της) με  Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος,   ανά ωράριο εργασίας 
(βάρδια). 
 
 

4.  Τμήμα  Ενδοσκοπήσεων   
 
Ελάχιστο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας. 
 
α) Ένας (1) ιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
β) Ένας (1) αναισθησιολόγος 
 
γ) Δύο (2) Νοσηλευτές -τριες με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος  
 
 

5. Τμήμα Αποστείρωσης:  
 
Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 
α) Ένας (1) νοσηλευτής - τρια με  Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος, ως Προϊστάμενος. 
 
β)Τρεις (3) βοηθοί νοσηλευτές (τριες) με  Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος.    
 
γ) Ένας (1) κλιβανιστής. 
  
δ) Ένας (1) μεταφορέας. 
 
 
6. Μονάδα   Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.  
 
Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 Το προβλεπόμενο από το υπ’ αριθμ. π.δ. 10 / 2016 ( Α΄ 20) προσωπικό.   
 
 

7. Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας 
 
Ελάχιστο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 
α) Ένας (1) ιατρός παθολόγος – ογκολόγος,  ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
 
β) Ένας (1) νοσηλευτής -τρια  με   Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος. 
 
γ) Ένας (1) βοηθός νοσοκόμος διετούς ή μονοετούς φοίτησης. 
 
 

8. Μονάδα συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης (Σ.Φ.Π.Κ.). 
 
Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 
Ιατρικό Προσωπικό 
 
α) Ένας (1)  Νεφρολόγος ως επιστημονικός υπεύθυνος της μονάδας 
 
β) Ένας (1) ιατρός  Νεφρολόγος 
 
Νοσηλευτικό Προσωπικό 
 
α) Τρεις (3) νοσηλευτές -τριες με   Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος. 
 
β) Τρεις (3) βοηθοί νοσηλευτές -τριες με  Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος. 
 

9. Μονάδα Λιθοτριψίας 

 
Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό και ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 
9.1 Ουροποιητικό Σύστημα 
 



α) Ένας (1) ουρολόγος ως επιστημονικός υπεύθυνος με ειδική εκπαίδευση στη λιθοτριψία λίθων του ουροποιητικού 
συστήματος. 
 
β) Ένας (1) ιατρός ουρολόγος 
 
γ) Ένας (1) ιατρός ακτινοδιαγνωστικής,  κατά περίπτωση. 
 
δ) Δύο (2) νοσηλευτές -τριες  με  Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος. 
 
Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Λιθοτριψίας, μπορεί να ορισθεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του 

Ουρολογικού Τμήματος, εφόσον διαθέτει τα προαναφερόμενα προσόντα. 
 
9.2 Χοληφόρων Οδών 
 
α) Ένας (1) γαστρεντερολόγος ή Γεν. Χειρουργός με εξειδίκευση στην ακτινιολογία, την ιατρική κλινική και σε μονάδες 
ενδοσκοπήσεων. 
 
β) Το υπόλοιπο προσωπικό όπως στο ουροποιητικό σύστημα. 
 
 

10. Μονάδα Τεχνικού Νεφρού 
 
Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 
1 Ιατρικό προσωπικό 
 
α) Ένας (1)  Νεφρολόγος ως επιστημονικός υπεύθυνος της μονάδας. 
 
β) Ένας (1) Νεφρολόγος ή εν ελλείψει Παθολόγος ή Καρδιολόγος με τρίμηνη εκπαίδευση σε αναγνωρισμένο Νεφρο-
λογικό Τμήμα Νοσοκομείου,  ανά δέκα (10) ασθενείς. 
 
Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας, μπορεί να ορισθεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Νεφρολογικού 

Τμήματος.  
 
2 Νοσηλευτικό προσωπικό 
 
α) Ένας (1) νοσηλευτής -τρια με   Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος. ως Προϊστάμενος -η με τουλάχι-
στον πενταετή προϋπηρεσία σε αιμοκάθαρση. 
 
β) Ένας (1) νοσηλευτής -τρια με   Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος, ανά πέντε (5) λειτουργούσες 
συσκευές Τεχνητού Νεφρού  ή εν ελλείψει βοηθός νοσηλευτή- τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλμα-
τος.      
 
9.3 Βοηθητικό προσωπικό 
 
α) Μία (1) καθαρίστρια ανά ωράριο εργασίας (βάρδια) ή συνεργείο καθαριότητας.  
 
β) Τεχνικό προσωπικό που να καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη που θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 
Μ.Τ.Ν. 
 
 

11. ΜΕΘ πολυδύναμη - 6 κλινών. 
 
1 Ιατρικό προσωπικό 
 
α) Ένας (1) ιατρός (Παθολόγος, Χειρουργός, Αναισθησιολόγος, Πνευμονολόγος ή Καρδιολόγος) με διετή τουλάχιστον 

υπηρεσία σε ΜΕΘ ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
 
β) Ένας (1) ειδικευμένος (Παθολόγος, Χειρουργός, Αναισθησιολόγος, Πνευμονολόγος ή Καρδιολόγος) με διετή εξειδί-
κευση σε ΜΕΘ ανά ωράριο εργασίας,  επί 24ώρου βάσεως. 
 
2 Νοσηλευτικό προσωπικό 
 
α) Ένας  (1) νοσηλευτής -τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος ανά 1,5 κλίνη επί 24ώρου βάσε-
ως, ως προϊστάμενος. 
 
β) Βοηθοί Νοσηλευτές- τριες με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος: 
 
Δύο (2) την πρωινή βάρδια, ένας (1) την απογευματινή και ένας (1) τη βραδινή βάρδια. 
 
γ) Φυσιοθεραπευτές: 
 
Δύο (2) στο  πρωινό ωράριο εργασίας και ένας (1) στο απογευματινό. Ένας (1) ανά ωράριο εργασίας  



τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. 
 
δ) Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων : 
 
Τρεις (3)  Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος,  με εξειδίκευση για 
εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων όπως αέρια αίματος, PH, ηλεκτρολύτες, αιματολογικές και φροντίδα για το μηχά-
νημα της ΜΕΘ, καθαρισμό, ρύθμιση και συναρμολόγηση των αναπνευστήρων και άλλων μηχανημάτων της ΜΕΘ ό-
πως πχ. Τεχνητού νεφρού, βρογχοσκοπίων κλπ. 
 
ε) Ηλεκτρονικοί: 
 
Τουλάχιστον δύο (2) ηλεκτρονικοί ΤΕΙ ή ισοτίμων Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
 
στ) Ένας (1) αποστειρωτής. 
 
 

12. Μονάδα Εμφραγμάτων 
 
α) Ένας (1) ιατρός Καρδιολόγος με διετή τουλάχιστον υπηρεσία σε Μονάδα Εμφραγμάτων ως επιστημονικός υπεύθυ-
νος. 
 
β) Λοιπό προσωπικό, όπως στην Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
 

13. Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας 

 
α) Ένας (1) ιατρός Πνευμονολόγος με διετή τουλάχιστον υπηρεσία σε Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ως επι-
στημονικός υπεύθυνος. 
 
β) Λοιπό προσωπικό, όπως στην Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
 

14. Νεογνικές Μονάδες 

 
1.  Απλής νοσηλείας (επίπεδο Ι) 
 
α) Ένας (1) παιδίατρος ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
 
β) Ένας (1) παιδίατρος 
 
γ) Ένας  (1) νοσηλευτής -τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος ως Προϊστάμενος-η. 
 
 Ένας (1) νοσηλευτής –τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος, ανά οκτώ (8) νεογνά, επί 24ώρου 
βάσεως. 
 
2.  Ενδιάμεσης νοσηλείας (επίπεδο ΙΙ). 
 
α) Ένας (1) παιδίατρος με δύο (2) χρόνια εξειδίκευση στην νεογνολογία ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
 
β) Ένας παιδίατρος με έξι (6) μήνες τουλάχιστον εξειδίκευση στη νεογνολογία, επί 24ώρου βάσεως. 
 
γ) Δύο (2) παιδίατροι επί πλέον. 
 
δ) Ένας  (1) νοσηλευτής -τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος, ως Προϊστάμενος-η. 
 
ε) Ένας (1) νοσηλευτής –τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος,  ανά τέσσερα (4) νεογνά επί 
24ώρου βάσεως. 
 
3.  Εντατικής νοσηλείας (επιπέδου ΙΙΙ) 
 
α) Ένας (1)παιδίατρος με δύο (2) χρόνια εξειδίκευση στη νεογνολογία ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
 
β) Ένας παιδίατρος με δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον εξειδίκευση στη νεογνολογία, επί 24ώρου βάσεως. 
 
γ) Τρεις (3) παιδίατροι επί πλέον. 
 
δ) Ένας (1) νοσηλευτής -τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος, ως Προϊστάμενος-η. 
 
ε) Δύο (2) νοσηλευτές -τριες με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος, ανά πέντε (5) νεογνά, επί 24ώρου 
βάσεως. 
 

15. Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων 
 



α) Ένας (1) ιατρός Παθολόγος με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο AIDS, ο οποίος θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμε-
νο την εξυπηρέτηση των αναγκών ασθενών με AIDS και θα συνεργάζεται με τον κατά περίπτωση αρμόδιο επιστημο-
νικό υπεύθυνο τμήματος. 
 
β) Ένας (1) Νοσηλευτής –τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος ως Προϊστάμενος -η. 
 
γ) Τρεις (3) Νοσηλευτές -τριες με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος. 
 
δ) Ένας (1) Βοηθός νοσηλευτή -τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος . 
 
 

16. Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων 
 
Ελάχιστο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας και ανά εξωτερικό ιατρείο που αναπτύσσει  η κλινική. 
 
α) Ένας (1) ιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
β) Δύο (2) Νοσηλευτές -τριες με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος  
 
γ) Επαρκές Διοικητικό προσωπικό για κάλυψη αναγκών Διοικητικής φύσης. 
 
 

17. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π) 
 
Ο αριθμός του προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού) καθορίζεται από τον αριθμό των προβλεπόμενων περιστατικών 
καθώς και τη βαρύτητά τους και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι στο τμήμα θα υπάρχει συνεχής παρουσία ειδι-
κευμένου προσωπικού από τον Παθολογικό και το Χειρουργικό τομέα. 
 
Ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα (1) Νοσηλευτή -τρια με Βεβαίωση (πρώην 
άδεια) άσκησης  επαγγέλματος, ανά ωράριο εργασίας ανά  είκοσι  (20) προσερχόμενους ασθενείς. 
 
Μεταφορείς ασθενών, διοικητικό προσωπικό (γραμματείς, τηλεφωνητής -τριες, καθαρίστριες) τουλάχιστον δύο (2) ανά 
ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 
 

18. Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. 
 
Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 
α) Ένας (1) ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
 
β) Ένας (1) ιατρός Φυσικής Ιατρικής. 
 
γ) Ένας (1) Νοσηλευτής -τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος  
 
δ) Δύο (2) Μεταφορείς ασθενών. 
 
ε) Δύο (2) Εργασιοθεραπευτές –τριες . 
 
στ) Ένας (1) Φυσιοθεραπευτής ανά δώδεκα (12) ασθενείς. 
 
ζ) Μία (1) Καθαρίστρια ή συνεργείο καθαριότητας  
 
 

19. Εργαστήριο Βιοπαθολογίας 
 
Ελάχιστο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 
α) Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ιατρικής  Βιοπαθολογίας, ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
 
β) Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ιατρικής  Βιοπαθολογίας. 
 
γ) Ένας (1) Νοσηλευτής –τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος 
 
δ) Δύο (2) Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος. 
 
 

20. Παθολογοανατομικό Εργατήριο 
 
Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας (βάρδια) 
 
α) Ένας (1) ιατρός Παθολογοανατόμος ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
 



β) Ένας (1) ιατρός  Παθολογοανατόμος. 
 
γ) Ένας (1) Νοσηλευτής -τρια ΤΕΙ ή ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
 
δ) Δύο (2) Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος 
 
 

21. Κυτταρολογικό Εργαστήριο 
 
Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας (βάρδια) 
 
α) Ένας (1) ιατρός Κυτταρολόγος ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
 
β) Ένας (1) ιατρός Κυτταρολόγος. 
 
γ) Δύο (2) Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος 
 

22. Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο. 
 
Ακτινοδιάγνωση:  Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 
α) Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής,  ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
 
β) Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας- Ακτινοθεραπείας. 
 
γ) Ένας  (1) Νοσηλευτής –τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος.   
 
Αν το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο έχει περισσότερες της μίας λυχνίες, ο αριθμός των απασχολούμενων Τεχνολό-
γων Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας αυξάνει αναλογικά. 
 
 

23. Αγγειογραφικό Εργαστήριο 
 
Στην ομάδα αυτή ανήκουν ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα με ακτινοβολία Χ κάθε τύπου (κλασσικοί αγγειογράφοι, D-
S-A, αφαιρετικοί αγγειογράφοι). 
 
Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 
α) Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, με πιστοποιητικό εξειδίκευσης, στην επεμβατική ακτινολογία. 
 
β) Ένας (1) Αγγειολόγος ή Αγγειοχειρουργός κατά περίπτωση. 
 
γ) Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας- Ακτινοθεραπείας. 
 
δ) Ένας (1) Νοσηλευτής -τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος. 
 
στ) Ένας (1) Βοηθός Νοσηλευτής –τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος  
 
ζ) Ένας (1) Ηλεκτρονικός ΤΕΙ ή ισοτίμων Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
 

24. Αιμοδυναμικό Εργαστήριο 
 
Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 
α) Ένας (1) ιατρός Καρδιολόγος με εξάμηνη εκπαίδευση σε αναγνωρισμένο Αιμοδυναμικό κέντρο της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής,  ως υπεύθυνος. 
 
β) Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας- Ακτινοθεραπείας. 
 
γ) Ένας (1) Νοσηλευτής -τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος.   
 
δ) Ένας (1) Ηλεκτρονικός ΤΕΙ ή ισοτίμων Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
 
 

25. Αξονικής Τομογραφίας 
 
Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 
α) Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής , με τουλάχιστον ετήσια προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα κέντρα 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
 
β) Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής.   
 



γ) Δύο (2) Τεχνολόγοι Ακτινολογίας- Ακτινοθεραπείας. 
 
δ) Ένας (1) Νοσηλευτής –τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος.     
 

26. Μαγνητικής Τομογραφίας   

 
Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 
α) Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής  με τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα κέντρα 
Αξονικής Τομογραφίας ημεδαπής ή αλλοδαπής ή με ετήσια προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα κέντρα Μαγνητικής Το-
μογραφίας της  ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
 
β) Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, με τουλάχιστον ενός έτους (1) προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα 
κέντρα Αξονικής Τομογραφίας ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εξάμηνη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα κέντρα Μαγνητι-
κής Τομογραφίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
 
γ) Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας- Ακτινοθεραπείας. 
 
γ) Ένας (1) Νοσηλευτής -τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος.   
 
δ) Ένας (1) βοηθός  Νοσηλευτής -τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος.   

 
 

 27. Μαστογραφία 
 
Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 
α) Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής  με εξάμηνη προϋπηρεσία στην Μαστογραφία σε  
αναγνωρισμένο κέντρο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
 
β) Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας- Ακτινοθεραπείας.  
 

28. Υπέρηχοι 
 
1. Γυναικολογική - Μαιευτική Υπερηχογραφία 
 
α) Ένας (1) ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, κάτοχος άδειας εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων  
σύμφωνα με τα π.δ. 228/ 2000 ( Α΄ 197) και 168/ 2000 ( Α΄ 168), ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
      
β) Ένας (1) Νοσηλευτής -τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος. 
 
2. Καρδιολογική Υπερηχογραφία  
 
α) Ένας (1) ιατρός  Καρδιολόγος κάτοχος άδειας εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων σύμφωνα με τα  
π.δ. 228/ 2000 ( Α΄ 197) και 168/ 2000 ( Α΄ 168), ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
      
β) Ένας (1) Νοσηλευτής -τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος  
 
3. Ουρολογική Υπερηχογραφία  
 
Ένας (1) ιατρός Ουρολόγος  κάτοχος άδειας εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων  σύμφωνα με τα  
π.δ. 228/ 2000 ( Α΄ 197) και 168/ 2000 ( Α΄ 168), ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
      
β) Ένας (1) Νοσηλευτής -τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος. 
 
4. Υπόλοιπα Υπερηχογραφήματα 
 
α) Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής κάτοχος άδειας εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων  σύμφωνα με τα 
π.δ. 228/ 2000 ( Α΄ 197) και 168/ 2000 ( Α΄ 168), ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
      
β) Ένας (1) Νοσηλευτής -τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος. 
   

29. Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής 

 
Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας (βάρδια). 
 
Κατηγορία Α-1 
 
α) Ένας (1)  ιατρός ειδικότητας  Πυρηνικής Ιατρικής ,  ως επιστημονικός υπεύθυνος μερικής  
απασχόλησης. 
 
β) Ένας  (1) Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, συναφής με το αντικείμενο, πλήρους απασχόλησης. 
 



Κατηγορία Α-2 
 
α) Ένας (1) ιατρός ειδικότητας  Πυρηνικής Ιατρικής, ως επιστημονικός υπεύθυνος μερικής ή πλήρους απασχόλησης. 
 
β) Ένας (1) Ακτινοφυσικής Ιατρικής, μερικής ή πλήρους απασχόλησης. 
 
γ) Ένας  (1) Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, συναφής με το αντικείμενο, πλήρους απασχόλησης. 
   
Κατηγορία Α-3 
 
α) Ένας (1) ιατρός ειδικότητας  Πυρηνικής Ιατρικής , ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
 
β) Ένας (1) επιστήμων Ακτινοφυσικής Ιατρικής. 
 
γ) Ένας (1) Ένας  (1) Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, συναφής με το αντικείμενο. 
 
δ) Ένας (1) Νοσηλευτής -τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος  
 
ε) Ένας (1) Μεταφορέας ασθενών. 
 
Όλο το προσωπικό είναι πλήρους απασχόλησης. 
 
Κατηγορία Α-4 
 
α) Ένας (1) ιατρός ειδικότητας  Πυρηνικής Ιατρικής ,ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
 
β) Ένας (1) επιστήμων Ακτινοφυσικής Ιατρικής. 
 
γ) Ένας (1) Ραδιοφαρμακοποιός ή Ραδιοχημικός ή Ραδιοβιολόγος. 
 
δ) Ένας (1)  Τεχνολόγος Ακτινολογίας -  Ακτινοθεραπείας. 
 
ε) Ένας (1) Νοσηλευτής -τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος   
 
στ) Ένας (1) Μεταφορέας ασθενών. 
 
Όλο το προσωπικό είναι πλήρους απασχόλησης. 
 
Τα ειδικότερα προσόντα του προσωπικού εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής καθορίζονται στους εκάστοτε ισχύοντες 
κανονισμούς ακτινοπροστασίας. 
 
 

30. Ακτινοθεραπείας 
 
Κλασσική Ακτινοθεραπεία (Θ) Εργαστήρια ακτινοθεραπείας στα οποία λειτουργεί ένα μηχάνημα παραγωγής ακτίνων 
Χ τύπου θεραπευτή. 
 
Βραχυθεραπεία (Β) 
 
Εργαστήρια στα οποία χρησιμοποιούνται πηγές βραχυθεραπείας κλειστές ή μερικών κλειστές. 
 
Τηλεθεραπεία (Τ και Ε) 
 
Εργαστήρια στα οποία χρησιμοποιούνται μηχανήματα τηλεθεραπείας με κλειστές ή πηγές. Εργαστήρια στα οποία 
χρησιμοποιούνται επιταχυντές. 
 
Ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό ανά ωράριο εργασίας και τύπου εργαστηρίου. 
 
1. Κατηγορία Θ 
 
α) Ένας (1) ιατρός ειδικότητας  Ακτινοθεραπευτικής – Ογκολογίας,  ως επιστημονικός υπεύθυνος. 
 
β) Ένας (1) επιστήμων Ακτινοφυσικής Ιατρικής, μερικής ή πλήρους απασχόλησης. 
 
γ) Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας. 
 
δ) Ένας (1) Νοσηλευτής -τρια με Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης  επαγγέλματος   
 
ε) Ένας (1) Μεταφορέας ασθενών. 
 
2. Κατηγορία Β,Τ και Ε, όπως  στην κατηγορία Θ. 
 
  
 


